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REKISTERINPITÄJÄ
Kirjoita tähän yhdistyksen nimi
Rekisteritunnus
176.277
Rekisterinpitäjän edustaja
Soila Vuorenmaa
Sähköposti
uudentuulenmartattapiola@gmail.com
Tiedot päivitetty, pvm. 3.5.2018
Kuvaa henkilötietoja Käsittelyn
Käsittelyn
Rekisteröidyn
sisältävä rekisteri,
tarkoitus
peruste
suhde
jossa marttayhdistys
rekisteriin
toimii
rekisterinpitäjänä
Jäsenrekisteri
Jäsensuhteen Lakisääteinen Jäsen
hoitaminen
velvoite,
suostumus,
sopimus
(jäsenyyssuhd
e), oikeutettu
etu
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Jäsenten yhteystiedot Jäsensuhteen Sopimus
Jäsen
hoitaminen
(jäsenyyssuhd
e)

E

Kuvaus käsiteltävästä
henkilötiedosta

F

G

Sisältääkö Tiedon sijainti
rekisteri (järjestelmä)
arkaluonteista
tietoa
Ei
Marttaliiton ja
Jaicom Oy:n
ylläpitämä
keskitetty
jäsenrekisteri

Perustiedot:
nimi, syntymäaika,
jäsennumero, jäseneksi
liittymispäivämäärä,
jäsenmaksutiedot, sukupuoli,
kieli, ammatti (jos jäsen
ilmoittanut)
Yhteystiedot:
sähköposti, puhelinnumero,
postiosoite
Yhdistystoiminnan tiedot:
marttayhdistys, jäsenyyslaji
(varsinainen, kannatus-,
opiskelija-, perhe-,
nuorisojäsen), luottamustoimet,
Nimi, sähköpostiosoite,
Ei
puhelinnumero, osoite,
luottamustehtävä

H

I

J

K

L

M

Henkilötietojen Henkilötietojen
käsittelijät
käsittelijät
(rekisterinpitäjä) (rekisterinpitäjän puolesta
käsittelevä
Varapuheenjohta Marttaliiton ja
ja,
Marttapiirien
jäsenrekisterin
nimeämät
ylläpitäjä
jäsenrekisteristä
vastaavat ja sitä
ylläpitävät
järjestön
toimihenkilöt,
Jaicom Oy:n
käyttäjät

Henkilötietojen
lähde

Henkilötietojen
oikeellisuuden
tarkistaminen

Henkilötietojen
säilytysaika

Henkilötietojen
poisto

Rekisteröidyn oma
ilmoitus,
yhdistyksen
päätökset
(luottamustoimet,
ansiomerkit), Posti
Group Oyj:n
rekisteri
(osoitetiedot)

Rekisterinpitäjä tai
rekisterinpitäjän
puolesta tietoa
käsittelevä taho
korjaa tai poistaa
tiedot rekisteröidyn
oman ilmoituksen
perusteella.
Osoitetiedot
tarkistetaan Posti
Group Oyj:n
osoitetietopäivityksellä.

Jäsenrekisterin
tekninen ylläpitäjä
Marttaliitto tekee
poiston

Avoine Oy:n
ylläpitämä
Yhdistystieto.fi nettisivupalvelu

Varapuheenjohta ja,
jäsenrekisterin
ylläpitäjä,
sihteeri

Jäsenrekisteritiedo
t (manuaalinen
tiedon siirto) ja
rekisteröidyn oma
ilmoitus

Rekisterinpitäjä
korjaa tai poistaa
tiedot rekisteröidyn
oman ilmoituksen
perusteella

Kaikkia
jäsentietoja
säilytetään
vähintään 6
vuotta sen
tilikauden
päättymisestä,
jolloin henkilö on
maksanut
viimeisen
jäsenmaksunsa.
Yhdistyksen
luottamustehtäv
ässä ja
vapaaehtoistehtä
Jäsenyysaika

N

Tietojen
siirto
EU/ETAalueen
ulkopuole
Ei

O

P

Q

R

Tietojen
Siirto
luovuttaminen mekan
kolmannelle
ismi
osapuolelle
(toiselle
Ei

Tietosuojaselo Yleinen kuvaus
Muuta
ste laadittu
tietoturvamenetelmis
kyllä/ei
tä

Kyllä

Käyttöoikeudet on
rajoitettu, käyttäjät
tunnistetaan
käyttäjätunnusten
perusteella ja käytöstä
jää tietoja järjestelmän
lokiin.

Henkilötietojen
Ei
käsittelijät poistavat
tiedot

Ei

Kyllä

Käyttöoikeudet on
rajoitettu ja käyttäjät
tunnistetaan
käyttäjätunnusten
perusteella. Käytöstä
jää tietoja järjestelmän
lokiin.
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Toimintakauden
osallistujalistat

Toiminnan
tilastointi,
yhdistyksen
historian
tallennus

Oikeutettu
etu,
suostumus

Jäsen

Nimi

Ei

Paperilomake

Sihteeri

-

Rekisteröidyn oma Rekisterinpitäjä
ilmoitus
korjaa tai poistaa
tiedot rekisteröidyn
oman ilmoituksen
perusteella

Pysyvästi
yhdistyksen
arkistossa.

Henkilötietojen
Ei
käsittelijät poistavat
tiedot

Ei

Kyllä

Käyttöoikeus rajoitettu
sihteerille

Toiminnassa
Viestintä
tarvittavat
henkilöluettelot
(esimerkiksi
tapahtumiin ja retkille
ilmoittautuneet,
arpajaisiin
osallistuneet,
marttailtojen
emäntävuorot ja muut
vastaavat)

Oikeutettu
etu,
suostumus

Jäsen tai muu

Nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, postiosoite

Ei

Avoine Oy:n
ylläpitämä
Yhdistystieto.fi nettisivupalvelu,
johon jäsenet
ilmoittautuvat
tapahtumiin.
Myös
käsinlaadittavat
paperi- ja excellistaukset.

Hallitus,
tapahtumavastaaviksi
nimetyt,
tapahtumaan
vapaaehtoisina
osallistuvat

-

Rekisteröidyn oma Rekisterinpitäjä
ilmoitus
korjaa tai poistaa
tiedot rekisteröidyn
oman ilmoituksen
perusteella.

Tapahtuma-aika

Henkilötietojen
käsittelijät tekevät
poiston

Ei

Ei

Kyllä

Käyttöoikeudet on
rajoitettu
yhidstystieto.finettisivupalvelussa ja
muut listat jaetaan
vain käsittelijöille.

Yhdistyksen kuvaarkisto (valokuvat,
videot)

Suostumus

Jäsen tai muu

Valokuvia ja videoita
yhdistyksen toiminnasta

Ei

Yhdistyksen
ulkoinen
tallennusväline
(yhdistystieto.fi nettisivupalvelu,
facebook,
instagram) sekä
arkisto

Puheenjohtaja, sihteeri, hallitus,
tiedottaja,
nettisivujen
päivittäjät,
jäsenrekisterin
ylläpitäjä

Henkilötietojen
käsittelijät tekevät
poiston.

Ei

Ei

Kyllä

Käyttöoikeudet on
rajattu vain
nimettyihin
henkilöihin. Julkisesti
tietoa jaetaan vain
suostumuksella.
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Toiminnan
esittely ja
arkistointi

Yhdistyksen
toimintaa valo- ja
videokuvaavilta
henkilöiltä

Rekisterinpitäjä
Pysyvästi
poistaa eiyhdistyksen
säilytettävät kuvat
arkistossa.
sekä poistaa henkilön
kuvat tai henkilön
kuvista rekisteröidyn
oman ilmoituksen
perusteella.

S

